
สรุปมต ิและขอสั่งการ  
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 4 / 2563 

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หอง## 1004 กระทรวงสาธารณสุข โดยระบบ Video Conference  

******************************** 
 

วาระประชุม / เรื่อง ขอสั่งการ ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  

- EOC และการประชุมคณะกรรมการเขต
สุขภาพท่ี 1 
 

 - ใหจังหวัดควบคุมการระบาด ถาไมพบผูปวยรายใหมเพิ่ม
ภายใน 14 วัน ถือวาควบคุมโรค 

 -  การใชโปรแกรม Doctor AtoZ โดยการ teleconsults 
เพื่อลดการสัมผัสผูปวย COVID-19 

- ใหทุกจังหวัดลดการใช N95 โดยใหใชซ้ําเฉพาะของ
ตนเองผานการฆาเชื้อโดยระบบ UVC และใหทีม STAG 
นํามาตรการการฆาเชื้อเสนอเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

- การจายชดเชย COVID-19 ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ใหทุกจังหวัดดําเนินการเริ่มบันทึกการ
สงเบิกในวันที่ 1 เมษายน 2563 

- ใหทุกจังหวัดวางแผนตรวจสอบผูปวยในพื้นที่ โดยใช
ขอเสนอการตรวจหา COVID-19  

- ใหทุกจังหวัดรวบรวมคาใชจาย PO surgical mask ใน
การเบิกงบประมาณจากกองคลัง โดยใหการเงินแตละ
จังหวัดตดิตามในสวนของรายละเอียด 

- BCP ใหผูบริหารแตละจังหวัดจัดบริการเพื่อลดความ
แออัดในการรับบริการ และ social distancing รวมถึง
การสื่อสาร การใหบริการ ในระยะยาว 

- ใหผูบริหารแตละจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอ
ของจังหวัด มีการประเมินมาตรการเพื่อลดการแพรเชื้อ 
และใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑, ศูนยอนามัยที่ 
1 และศูนยสุขภาพจิตที่  1 นําเสนอแนวทางการ
ประเมิน 

- จุดเนนชวง COVID-19 ใหทีมวิชาการรวมกับจังหวัด
ประเมินมาตรการเสนอ นพ.สจจ. เพื่อประกอบการ
ดําเนินการรวมคณะกรรมการโรคติดตอของแตละ
จังหวัดตามประเด็นดังนี ้

  Agenda  
  1. โครงการพระราชดําริ โครงการราชทัณฑปนสุข เนน

การควบคมุโรคในเรือนจํา  
 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 

 



  2. กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
เนนการจายน้ํามันกัญชาและสมุนไพรที่มีกัญชาเปน
สวนประกอบ 

  Function   เนนประเด็นลดแออัดและลดระยะเวลารอ
คอย social distancing สุขภาพกลุมวัย และการ
ปองกนัการฆาตัวตาย 

  Area เนนประเด็น วัณโรค COPD PM 2.5 และBack 
office : financial : BCP การออกแบบการทํางานเพื่อ
ลดความเสี่ยงในระบบ 

- การสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 
2563 เวลา 09.00-16.30 น.ผานทางระบบ VDO 
conference ใหทีมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ลิงกผาน
เวปไซต เพื่อใหหนวยบริการทุกระดับสามารถติดตามได 

 

ระเบียบวาระที่ 2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหารเขต

สุขภาพท่ี 1 ครั้งที ่3 /2563 
 

- รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 สถานการณโรควัณโรค เขตสุขภาพท่ี 1 - ใหจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงรายเนนการคัด

กรองตามเปาหมาย ใหเนนการรักษาเพิ่มเติมในกลุม 
Intermediate Care และ กลุม High Risk สวนการติด
เชื้อในบุคลากรสาธารณสุขใหคณะทํางานทบทวนใน
พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ  

 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 

3.2 ความกาวหนาการดําเนินงานจัดบริการ
กัญชาทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 1 

- การขึ้นปายการปดคลินิกกัญชาทางการแพทย เสนอให
ทุกโรงพยาบาลปรับการบริการตามมาตรการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไป ไมควรขึ้นปายปดคลินิก 

 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ   

4.1 CFO   
4.1.1 สถานการณการเงินการคลัง TPS 7 

Plus 
 - ใหแตละจังหวัดปรับปรุงแผนฯ กลางปโดยประมาณการ
ตามความจริง การประเมินสถานการณการเงินรอบตอไป
ใหแตละแหงวางแผนฯ คาดการณ และประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อแกปญหา ขอเสนอแนะเพื่อเปนเปาหมาย 
และเงื่อนไขในการดําเนินการ 

 - ใหผูบริหารจังหวัดแพรกํากับ ร วมบริหารจัดการ
สถานการณการเงินของโรงพยาบาลหนองมวงไข และ
เสนอการแกไขสถานการณในการประชุมครั้งตอไป 

 - ใหทีม CFO กํากับติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินการ
โรงพยาบาลที่มีปญหาและนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป 

 
 
 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 



4.1.2 ความกาวหนางบลงทุน 
ปงบประมาณ 2562 - 2563 

- งบลงทุน ปงบประมาณ 2562 ใหเรงดําเนินการ กํากับ
ติดตามในสวนของครุภัณฑ งบกลาง สิ่งกอสรางที่เกิน
กําหนดของโรงพยาบาลแมวาง และโรงพยาบาลสูงเมน 
- งบลงทุน ปงบประมาณ 2563 ใหเรงรัดดําเนินการ ให
ทีม CFO รวบรวมรายละเอียดงบลงทุนรายจังหวัดเพื่อ
รายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 

 

4.1.3 งบคาเสื่อม  ปงบประมาณ 2562  - ใหเรงรัดการดําเนินการงบคาเสื่อม ป 2562 โดยเฉพาะ
ในโรงพยาบาลลอง และโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร 

 -งบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2563 ไดมีการโอนงบเปนที่
เรียบรอย ใหเรงดําเนินการ 

 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 
รพ.ลอง และรพ.สูงเมน 

4.2 CSO   
4.2.1 รายงานการดําเนินงาน EOC เขต

สุขภาพที่ 1 ประเด็น COVID-19 
(นําเสนอตามภาระหนาที่ของแต
ละกลุมภารกิจ)  

 - กลุมภารกิจตระหนักรูและประเมินสถานการณ SAT 
ใหทุกจังหวัดรวบรวมขอมูลการคัดกรอง การสอบสวน
โรค และมาตรการตางๆ รายงานทีม SAT ในการใช
ขอมูลเพื่อเสนอสวนกลางตอไป และใหแตละจังหวัด
บริหารจัดการ Lab และ Lab ที่เริ่มดําเนินการของ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย รวมดําเนินการกับศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย 

 - กลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ Stag 
ใหแตละจังหวัดวางแผน เตรียมการในสวนเรื่อง Work 
For Home สวนเรื่องคําสั่งและมาตรการผูตรวจ
ราชการฯรับประสานและแจงใหทราบตอไป 

 - กลุมภารกิจสํารองเวชภัณฑและสงกําลังบํารุง Logistics 
ใหทุกจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรโดยการบริหารอัตราการใชตอวัน ซึ่งสงผลตอ
การจัดสรรในครั้งตอไป สวนความจําเปนในกรณีไม
เพียงพอจะหามาตรการรวมกันภายในเขตฯตอไป 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต 
ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแหง 

 

4.2.2 รายงานแผนการดําเนินงานกรณีมี
ผูป วยโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID - 19) รายจังหวัด 
ในเขตสุขภาพที่ 1 

 

 ใหนําเสนอรวมกันอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน 2563 
เวลา09.00 น. 

 

4.2.3 แนวทางการบริหารจัดการงบของ 
สปสช . เ ขตสุ ขภ าพที่  1  จ าก
ผลกระทบสถานการณ COVID-19 

 

 ใหนําเสนอรวมกันอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน 2563 
เวลา09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่พิจารณา   
5.1 CHRO   

5.1.1 การจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานหลัง
สําเร็จการฝกอบรมแพทยเชี่ยวชาญ
สาขา 
เวชศาสตรครอบครัว ป 2560 

- เห็นชอบ อนุมัติการการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานตาม 
GAP สาขาเวชศาสตรครอบครัว ป 2560 จังหวัดละ 1 
คน จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดลําปาง 

คณะกรรมการ CHRO 



5.1.2 การจัดสรรโควตาแพทยประจําบาน 
ปการศึกษา 2564 

 - พิจารณาตามลําดับสวนขาดการจัดสรรโควตาแพทย
ประจําบาน ปการศึกษา 2564  

  1. ไดรับจัดสรรจํานวน 133 โควตา โดยขอรับการ
จัดสรรทั้งหมด 33 สาขา ซึ่งขอเกินโควตาจัดสรร
จํานวน 8 สาขา ดังนี้ 

- สาขารังสีวินิจฉัย จัดสรรจํานวน 4 ทุน ขอรับจัดสรร 
5 ทุน ของรพ.นาน, พะเยา, สันทราย, นาน และ     
รพ.นครพิงค 

- สาขาโสตศอ นาสิกวิทยา จัดสรรจํานวน 1 ทุน ขอรับ
จัดสรร 3 ทุน พิจารณาตามลําดับที่เสนอ 

- สาขาวิสัญญีวิทยา จัดสรรจํานวน 7 ทุน ขอรับจัดสรร 
10 ทุน พิจารณาตามลําดับที่เสนอ 

- สาขาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา จัดสรรจํานวน 5 ทุน 
ขอรับจัดสรร 11 ทุน **เปลี่ยนรพ.เชียงของเปนรพ.เทิง 

- สาขาเวชศาสตรฟนฟู จัดสรรจํานวน 4 ทุน ขอรับ
จัดสรร 5 ทุน พิจารณาตามลําดับที่เสนอ 

- สาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยา จัดสรรจํานวน 2 ทุน 
ขอรับจัดสรร 3 ทุน พิจารณาตามลําดับที่เสนอ 

- สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุนจัดสรรจํานวน 1 ทุน 
ขอรับจัดสรร 2 ทุนของรพ.ฝาง และรพ.จอมทอง 

- สาขาประสาทศัลยศาสตร จัดสรรจํานวน 1 ทุน 
ขอรับจัดสรร 4 ทุน พิจารณาตามลําดับที่เสนอ 

- สาขาเวชศาสตรปองกัน อาชีวเวชศาสตร จัดสรร
จํานวน 1 ทุน ขอรับจัดสรร 2 ทุน พิจารณา
ตามลําดับที่เสนอ 

2. อนุสาขา โควตาที่ไดรับจัดสรร จํานวน 14 โควตา  
ขอรับจั ดสรรจํ านวน 18 โควตาของโควตา 
พิจารณาตามลําดับที่เสนอ 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.3 การบริหารตําแหนง   
5.1.3.1 การขอปรับปรุงตําแหนง

ขาราชการ 
- อนุมัติกรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 12 อัตรา  
- อนุมัติขยายเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ําแตไมเกินกรอบ
ขั้นสูง จํานวน 3 อัตรา 
** กรณจีังหวัดแมฮองสอน  ใหโรงพยาบาลปรับในการ
เพิ่มเตียง ICU ในโรงพยาบาลแมสะเรียง 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.3.2 การเกลี่ยอัตราตําแหนง
วางขาราชการ (ตัดโอน
ตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน) 

- อนุมัติกรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 29 อัตรา  
- อนุมัติขยายเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ําแตไมเกินกรอบ
ขั้นสูง จํานวน 3 อัตรา 
** ใหทางจังหวัดพิจารณาจัดการในจังหวัดที่ไมเกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา 

 

5.1.3.3 การเกลี่ ยอัตราตํ าแหน ง
ขาราชการที่มีคนครอง (ตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน) 

- อนุมัติกรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 119 
อัตรา  

 

 



5.1.3.4 การขอใชตําแหนงวาง
ขาราชการ 

- อนุมัตกิรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 76 อัตรา  
- อนุมัติขยายเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ําแตไมเกินกรอบ
ขั้นสูง จํานวน 5 อัตรา  
** กรณีจังหวัดแมฮองสอนใหยายเพื่อปฏิบัติงานที ่รพ.สต.   

 

5.1.3.5 การขออนุมัติใชกรอบขั้น
สูงเพื่อรับยายขาราชการ 

- อนุมัตกิรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 1 อัตรา   

5.1.3.6 การขออนุมัติจางและเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานราชการ 

- อนุมัตกิรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 1 อัตรา   

5.1.3.7 การขออนุมัติจางและเปลี่ยน
ตําแหนงลูกจางชั่วคราว 

- อนุมัตกิรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 5 อัตรา   

5.1.3.8 การขออนุมัติจ างและ
เปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

- อนุมัติกรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 18 
อัตรา  

- อนุมัติขยายเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ําแตไมเกินกรอบ
ขั้นสูง จํานวน 7 อัตรา 

 

5.1.3.9 การเปลี่ยนประเภทการ
จางของ ลูกจางชั่วคราว
และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

- อนุมัตกิรณีไมเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา จํานวน 9 อัตรา  
- อนุมัติขยายเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ําแตไมเกินกรอบ

ขั้นสูง จํานวน 9 อัตรา 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน   
6.1 มาตรการดานการปองกันควบคุมโรค ใน

เขตสุขภาพที่ 1 
 - เปนบทเรียนจากหนวยตางๆที่มีประโยชนในการปองกันการ
ระบาดของแตละพื้นที ่

สคร.1 เชียงใหม 

6.2 Social listening มาตรการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ เขต
สุขภาพที่1 

 - รับทราบการนําเสนอ ศูนยอนามันที่ 1 เชียงใหม 

6.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมประชาชน ในชวง
การระบาด COVID-19 

 

 - รับทราบการนําเสนอ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 1
เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

................................................... 
(นายกิจพิพัฒน อินตะแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

……………………………………………… 
(นางอําภา ทองประเสริฐ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ           
ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

……………………………………………… 
(นายแพทยประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1        

ผูตรวจรายงานการประชุม 


